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INTRODUÇÃO

A atenção à saúde como responsabilidade do Estado é expressa na Cons-
tituição de 1988, em seu capítulo VIII, da Ordem Social. Na seção II, referente
à Saúde define no art. 196 que a “saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” O art. 198 dispõe sobre a
organização do SUS, referindo que as “ações e serviços públicos de saúde inte-
gram uma rede regionalizada e hierarquizada, e constituem um sistema único,
organizado de acordo com as seguintes diretrizes”: I. Descentralização, com
direção única em cada esfera de governo; II. Atendimento integral, com priori-
dade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; e
III. Participação da comunidade.

Conforme se observa no exposto na Constituição, nota-se claramente a con-
cepção de que o Sistema Único de Saúde (SUS) surgia com uma missão: voltar-se
contra o modelo médico-assistencialista, pautado num modelo voltado às necessi-
dades da população, em vista ao resgate do compromisso do Estado no desenvol-
vimento do bem-estar social, especialmente da coletividade (BRASIL, 1988).
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Portanto, como pressupostos da lei nascem três princípios que se
complementam em suas especificidades: universalidade, equidade e integralidade.
Historicamente, quem tinha direito aos serviços de saúde eram os trabalhado-
res segurados pelo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e depois
Instituto Nacional Assistência Médica Nacional (INAMPS). Com a implanta-
ção do SUS este direito passou a ser direito de todos os cidadãos brasileiros,
independente de sexo, raça, renda, ocupação ou outras características sociais ou
pessoais, originando o princípio da universalidade. Com o objetivo de reduzir
as desigualdades surge o princípio da equidade, não como sinônimo de igual-
dade, uma vez que considera as diferenças, e trata com desigualdade os desi-
guais, mas considerando as diferentes necessidades de cada pessoa, de modo a
investir mais onde a carência é maior. Trata-se de um princípio de justiça social.
E por fim, o princípio da integralidade que considera a pessoa como um todo,
de forma a garantir acesso do usuário ao serviço de menor ao de maior comple-
xidade. Para tanto, faz-se necessário a articulação da saúde com outras políticas
públicas, como educação, transporte, por exemplo, a fim de garantir a
intersetorialidade das ações na busca da resolutividade e melhoria da qualidade
de vida dos indivíduos.

Este artigo propõe-se a discutir a estratégia de saúde da família como
fator integralizador de ações inclusivas entre a escola regular/famílias na reinserção
de crianças, adolescentes e jovens que passaram por algum atendimento médi-
co-hospitalar (atendimento clínico, hospitalização, reabilitação, manutenção
terapêutica, pós-operatório, entre outros).

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF): NOVO MODELO DE
REORIENTAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE

Programa concebido pelo Ministério da Saúde (MS) em 1994, como ins-
trumento de reorganização dos serviços de saúde, serve como eixo estruturante
da atenção básica à saúde. Preconiza como equipe mínima para funcionamento
01 médico, 01 enfermeiro, 02 auxiliares de enfermagem e 06 agentes comuni-
tários de saúde. Cada equipe de saúde da família é responsável por uma popula-
ção de até 4.000 pessoas, distribuídas de acordo com o Plano de Territorialização
Municipal, elaborado e definido por cada município, constituindo a área de
cobertura a área adstrita à unidade. As particularidades da comunidade passam
a ser de conhecimento da equipe e da gestão municipal, o que facilita o processo
de planejamento das ações de saúde, tornando-os corresponsáveis pelo cuidado
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à saúde. Para tanto, o agente comunitário de saúde exerce papel preponderante
no sentido de servir como elo entre a comunidade e a equipe de saúde, uma vez
que em visitas periódicas cadastram as famílias, notificando em seu instrumen-
to de coleta de informações a presença de diabéticos, hipertensos, deficientes
físicos ou mentais, gestantes, dentre outras informações pertinentes relaciona-
das a cada família.

Uma vez definida a parcela da comunidade a ser atendida pela equipe da
unidade esta se responsabilizará em garantir o acesso aos serviços de saúde, visan-
do à consolidação dos princípios norteadores do SUS. É, portanto, a porta de
entrada do sistema de saúde, tendo em vista a relação direta com a comunidade.

Para que a estratégia se consolide, é necessária a reorientação das práticas
de saúde, bem como a renovação dos vínculos de compromisso e de
corresponsabilidade entre os serviços e a população, além da participação de
outros setores, a exemplo da educação, transporte e cultura.

Conforme as Diretrizes da Educação para Saúde descritas pelo Ministério da
Saúde, na abordagem  retratada por Gazzinelli e outros (2005, p. 201) a Educa-
ção em Saúde seria “uma atividade planejada que objetiva criar condições para
produzir as mudanças de comportamento desejadas em relação à saúde”, nesse
sentido, entende-se que, a partir desse prossuposto, a Educação em Saúde tem
como intenção nítida reforçar padrões de saúde concebidos pelo governo para a
população. Dessa forma, pensar na inclusão e/ou reinserção de crianças, adoles-
centes e jovens que apresentam comprometimentos em relação à sua escolarização
por consequência de afastamento escolar por motivo de atenção a saúde como o
de hospitalização, também faz parte dos objetivos da estratégia de saúde da
família.

INCLUSÃO: UM NOVO OLHAR ÀS DIFERENÇAS

De maneira significativa o Brasil tem criado dispositivos legais (decretos
e portarias) que garantem a inclusão escolar dos portadores de necessidades
educativas especiais (os deficientes, por exemplo), em todos os níveis e modali-
dades de ensino, além de direcionar programas e políticas educacionais e de
saúde como as de reabilitação, garantindo à efetivação destas políticas os recur-
sos necessários.

Sassaki (2002) ao retratar o movimento da inclusão, diz que este come-
çou de maneira incipiente na segunda metade dos anos 1980, tanto nos países
desenvolvidos, quanto nos países em desenvolvimento. Toma grande impulso
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na década de 1990 e vai se desenvolver fortemente nos primeiros 10 anos do
século XX envolvendo todos os países.

Considerando, portanto que, tanto os alunos que não apresentam visivel-
mente uma condição de deficiência, quanto outros, enquadrados na condição
especial, como as crianças, adolescentes e jovens que necessitam de hospitalização
ou são portadores de doenças crônicas, precisam de atenção e acolhimento ao
serem (re)integrados na sociedade e na escola.

A educação é um direito de todos independente do quadro clínico, físico
ou psicológico do paciente. Deve-se ter uma visão humanística de atenção, vi-
sando às necessidades integrais do educando, aqui retratadas como crianças,
adolescentes e jovens, sejam elas físicas, psíquicas ou sociais. Como questão
social, a prática pedagógica não deve estar restrita as escolas, mas a todas as
práticas educativas de uma sociedade, assegurando a continuidade dos conteú-
dos escolares, ademais garantir a possibilidade de um retorno sem prejuízos a
escola de origem após a alta hospitalar.

A orientação de práticas educativas, não está restrita ao espaço formal da
escola, ela existe em toda parte, muito mais que na escola, pois faz parte da ação
do homem. Nesse sentido, Brandão (1984, p. 47) sinaliza que a prática educativa
ou educacional, “é o resultado da ação de todo o meio sociocultural sobre os seus
participantes. É o exercício de viver e conviver o que educa.”

Assim, as dificuldades e os impedimentos colocados pela sociedade, e
muitas vezes pela escola, dificultam a ressocialização dessas crianças, adolescen-
tes e jovens a atividades normais de maneira importante, quando são indicados
para afastarem-se, por medo, discriminação, ou até mesmo desconhecimento
de suas reais necessidades.

Um número crescente de alunos previamente excluídos está sendo inte-
grado ou reintegrado ao ensino regular. Entretanto, esses alunos precisam mais
do que ser colocados nas escolas com todos os direitos, sendo valorizados e res-
peitados como quaisquer outros mantidos regularmente em suas classes e séries
correspondentes. O que já representa um salto positivo para se pensar que o
processo inclusivo como uma necessidade para todos, não apenas para os pós-
hospitalizados.

A escola deve apresentar qualidade de ensino para todos independente da
situação ora apresentada, tendo organização de propostas pedagógicas eficazes
e flexibilizadoras, relacionadas às necessidades de cada aluno, seja ele dito nor-
mal ou portador de necessidades educativas especiais.
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A escola inclusiva é o processo de adaptação da escola, dos pro-

fissionais, dos currículos, dos procedimentos, das metodologias,
avaliações, interações espaço, tempo, critérios e programas para

inclusão de todos em todos os seus graus. (ROSS, 2004, p. 31).

A educação inclusiva amplia a participação de todos os estudantes no
ensino regular. Ela está atenta para a diversidade inerente à espécie humana,
busca perceber e atender as necessidades educativas especiais de todos de forma
a promover a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal.

Após a alta hospitalar, crianças, adolescentes e jovens precisam retornar a
sua escola de origem. A partir daí surge uma nova realidade, que propõe novos
desafios aos educadores, possibilitando a construção de novos conhecimentos,
tendo em vista a melhor recuperação e socialização da criança no espaço escolar,
ao permitir a continuidade de suas aprendizagens evitando assim, o fracasso em
sua vida acadêmica.

A orientação de estratégias didático-metodológicas que aperfeiço-

em a adaptação escolar e/ou o processo de ensino-aprendizagem

quando do retorno ou primeiro ingresso deste paciente à escola
pode ser relativa tanto à implementação de recursos e medidas

alternativas, quanto a condutas e posturas do professor daquela
escola, mais adequadas em relação ao aluno, portador de deficiên-

cia, e demais alunos da turma. (BARROS, 1999, p. 90).

Destacamos, portanto que não apenas os alunos com deficiência devem
relacionar-se diretamente com o saber, também aqueles que apresentam outras
necessidades educativas especiais importantes como os pós-hospitalizados, os
alunos que necessitam de atenção escolar domiciliar, os lesados medulares, os
alunos com doenças crônicas e outros necessitam de atenção em suas aprendiza-
gens. Assim, fica evidente que uma relação de igualdade com o professor, per-
mitiria que este fosse capaz de adquirir uma consciência crítica de si, do outro e
do mundo, estabelecendo equilíbrio na sua autoestima, e, portanto, buscando
sempre novos objetivos e horizontes. Dessa forma, defendemos como indica
Marques (1999, p. 47):

que construir conhecimentos em nossas salas de aula significa
tecer relações entre os saberes provindos das mais diversas ins-

tâncias de nosso viver. Alunos e professores são portadores de

saberes que se interagem, se completam.
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As dificuldades dessas crianças, desses adolescentes e jovens devem ser
superadas, evitando-se discriminação, descomprometimento e irresponsabilidades
por parte daqueles que compõem o quadro integrativo tanto da escola quanto
da família. A sociedade de modo geral precisa rever suas práticas; precisa edu-
car-se. Esses alunos devem e precisam ser re-inseridos, incluídos no meio educa-
cional, frequentando classes e ambientes comuns obtendo apoios diversificados.

Ross (2004, p. 32), postula o processo de inclusão como aquele “pelo
qual pessoas com ou sem deficiência, profissionais ou não e instituições buscam,
em parceria, resolver problemas, tomar decisões e promover transformações
nos serviços, nas leis e na realidade.”

São muitos os benefícios das ações inclusivas para todos os envolvidos
com a escola. A facilitação programática da inclusão na organização e nos pro-
cessos escolares é um fator primordial e necessário para o sucesso na escolarização
do alunado.

A educação inclusiva enfatiza uma nova realidade para a tradicional edu-
cação especial, onde estes alunos ganharão mais oportunidades marcadas pela
oferta de ajuda, visando uma conquista da autonomia e da independência tendo
uma melhor qualidade de vida educacional e social.

SAÚDE-EDUCAÇÃO: UMA INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA

Ao entender a estratégia de saúde da família, pode-se detectar seu papel
enquanto agente integralizador de ações que visem garantir ao indivíduo bem-
estar, qualidade de vida e resolutividade em questões que o tiram da sua “nor-
malidade”, ou seja, é responsável por integrar a criança, adolescente, jovem,
adulto e idoso à sociedade, incluindo-os na escola, no lazer, na cultura, entre
outros, uma vez que se entende a saúde não como mera ausência de doença.

Enquanto porta de entrada do sistema de saúde a atenção básica, por
meio da estratégia de saúde da família, tem como assistir a família, uma vez
determinada uma área de cobertura, detectando os mais vulneráveis e suscetí-
veis a doenças e acompanhando os que foram hospitalizados, por causas exter-
nas ou não.

É função da equipe detectar crianças e jovens que, por determinado mo-
tivo, necessitaram de hospitalização, ausentando-se do convívio familiar e soci-
al, principalmente da escola, local de aprender a interpretar o mundo para po-
der transformá-lo, a partir do convívio com o próximo e com o meio.
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A inclusão e reinserção de crianças, adolescentes e jovens após alta hospi-
talar deve ser também uma questão de preocupação norteadora das ações da
unidade de saúde da família, ou seja, a equipe deve estar atenta e apta a detectar
condições que desfavoreçam o desenvolvimento cognitivo destes a fim de que
os mesmos possam se tornar agentes que contribuam de maneira eficaz no pro-
cesso de retorno dessas crianças, jovens e adolescentes ao ambiente escolar. Para
tanto, é imprescindível uma ação intersetorial entre família - equipe de estraté-
gia - escola e secretarias de educação, a fim de promover articulações que culmi-
nem com a garantia do direito de “todos na escola”.

Diante disto, é comum verificarmos que um número significativo desta
população, aqui expressa pelos alunos pós-hospitalizados, permanece afastado
interrompendo um ciclo de estudo por considerar incômoda sua volta à escola,
por aconselhamento da escola ou da família que desconhecem o potencial de
desenvolvimento cognitivo do educando. A ausência na atenção às
potencialidades do educando que necessitou de uma hospitalização gera des-
conforto aos profissionais de educação, pois as informações sobre, como lidar
com esta situação, são pouco discutidas, ou desconhecidas por este profissional,
apesar de constar informações sobre saúde em documentos oficiais como nos
Parâmetros Curriculares Nacionais , que tratam desta abordagem como tema
transversal e da Educação Especial, através vários documentos disponibilizados
pelo Ministério da Educação e da Cultura (MEC).

Para melhor compreensão poderíamos, em outras palavras, dizer que, após
a alta-hospitalar, tanto o setor de saúde através do assistente social e o agente do
ESF fariam parte de uma rede integrada de comunicação e atenção para dar enca-
minhamento e/ou matrícula deste aluno para a escola regular, tendo o professor
da classe hospitalar, como catalisador e negociador desta ação coletiva. Sendo
assim, quando a escola ou o professor da escola regular não sentirem-se prepara-
dos para atender a esse aluno conforme a seus direitos e necessidades, a equipe da
unidade de saúde da família os acompanharia dando-lhes suporte.

O que se observa também é a maneira pela qual se concebe o conceito de
saúde, este, portanto distanciado das questões de educação, lazer e bem-estar
biopsicossocial do educando. O conceito de saúde está diretamente relacionado
com a cultura da população. Segundo Chiattone (1986, p. 43), esta concepção
é diversificada e varia de acordo com os diferentes grupos sociais e isso demons-
tra “que a saúde não só tem uma dimensão social, mas quando é vinculada à
qualidade de vida da sociedade, assume uma dimensão política”, assim, caracte-
riza-se por um conjunto de ações no âmbito individual e coletivo.
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Mas, o mais recorrente é que, de maneira geral, tanto os profissionais de
educação quanto as famílias tendem a entender no conceito de saúde apenas o
bem-estar físico da pessoa doente, esquecendo e/ou menosprezando os aspectos
mentais. Nesse sentido, a presença dos agentes comunitários de saúde, pode
contribuir, conscientizando e orientado escola/família quanto ao seu papel na
vida deste escolar, como também reforçar o trabalho integrado entre os setores
saúde-educação.

Nesse sentido, tomar como ação política, a atenção e os cuidados com a
saúde de crianças, adolescentes e jovens que necessitaram de uma intervenção
terapêutica ou de um tratamento médico mais demorado, é fazer constar de
fato os pressupostos norteadores da estratégia de saúde da família, tomando
como base os direitos de universalidade, equidade e integralidade expressos nos
princípios do SUS.

PARA NÃO FINALIZAR... BREVES CONSIDERAÇÕES

A educação por si só não deve ser a responsável pelo processo de inclusão
escolar de crianças, adolescentes e jovens, após a alta hospitalar, é necessário
integração com outros setores; e no que diz respeito à saúde, a estratégia de
saúde da família se torna agente aliado neste processo, uma vez que ter conhe-
cimento e acesso às famílias adstritas à sua área de cobertura possibilita o conta-
to família-escola.

O profissional da equipe de saúde da família deve, portanto, ter uma
visão holística do processo de saúde-doença, a fim de contribuir para o pleno
desenvolvimento biopsicossocial de crianças, jovens e adolescentes pós-hospita-
lizados, como também os profissionais da educação, a fim de que as iniciativas
para o processo de inclusão se dêem de maneira conjunta, intersetorial.

Interrelacionar saúde e educação permitem, portanto, não apenas uma
aproximação dos profissionais de saúde e educação, mas, contudo, uma contri-
buição dialógica para o aperfeiçoamento das políticas públicas que servem às
populações menos assistidas, e mais, gradativamente, corroboraria para dimi-
nuir as distâncias entre sucesso e fracasso escolar, colocadas na vida dessas crian-
ças devolvendo-lhes confiança e vontade para crescer.
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